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روش الذي سنتناول جانبًا من حياته في  
مير (الجزائر قبل التحاق

ٔ
 - ١٨٣٢ه بجيش اال

هو شخصية مغامرة يمتلك ذكاًء حاًد )  ١٨٣٧
مر 

ٔ
ة في نشاطه المستمر، ومما سهل له اال

ٔ
وجرا

هو معرفته الجيدة للغة العربية التي تمكن من خاللها من فهم ذهنيات 
لمع الذين مروا على هيئة 

ٔ
ن يكون من ا

ٔ
وعادات المسلمين، وا

في تقديم خدمات جليلة  المترجمين العسكريين، والذين ساهموا
للجيش اإلفريقي، وزيادة على تلك الخدمات التي قام بها في مجال 

حسن وجه.
ٔ
  الدبلوماسية في المغرب على ا

سبتمبر ٢٧ولد ليون روش في مدينة غرو نوبل بفرنسا في 
بوان فرنسيين وتوفي في نفس المدينة في ١٢٢٤م/ ١٨٠٩

ٔ
 ٢٦هـ  من ا

 دراست١٣١٩م/ ١٩٠١جوان 
ٔ
تمها في هـ. بدا

ٔ
ه في ثانوية غرو نوبل، وا

هـ. ١٢٤٤م/١٨٢٨التي نال منها شهادة البكالوريا سنة   ثانوية تورنون
شهر وكان واسع 

ٔ
كما دخل معهد الحقوق في غرو نوبل لمدة ستة ا

حد 
ٔ
ن انقطع عن الدراسة واتصل با

ٔ
 إلى المغامرة بعد ا

ً
الطموح مياال

بيه، وقد كلفه هذا التجار بمدينة مرسيليا، الذي كان صديقًا قديم
ٔ
ا ال

التاجر بمهمة تجارية مكنته من زيارة كل من كورسيكا وسردينيا 
نحاء 

ٔ
نذاك واحد وعشرين سنة كما زار جل ا

ٓ
وجنوه، وقد كان عمره ا

  )١(ايطالي الشمالية.
وكان ٔابوه روش الفونس ملحقًا بخدمات العتاد العسكري في 

هـ. ١٢٤٦م/ ١٨٣٠ية الجزائر وذلك منذ الحملة الفرنسية في شهر جويل
وقد اهتم بالعمل الفالحي في ضواحي الجزائر وكون مزرعة في سهل 
متيحة، ونظرًا لتعدد مهامه كـتب إلى ابنه ليون يطلب منه الحضور إلى 
جانبه  ليساعده في الفالحة بعد ٔان غاب عنه مدة ٔاربع سنوات، وقد 

م/ ١٨٣٢لبى روش رغبة ٔابيه وغادر مدينة مرسيليا في منتصف سنة 
هـ  على متن باخرة فرنسية تحت قيادة السيدان "ماريون" ١٢٤٨

و"لوقراند" وقد وصل بعد رحلة دامت اثني عشر يوما إلى ميناء مدينة 
   )٢(الجزائر.

هالي 
ٔ
واستقر في منزل ٔابيه في منطقة إبراهيم رايس وسط اال

تراك، والحضر على بعد ستة كيلومترات من مدينة 
ٔ
الجزائريين وبقايا اال

هكـتار يقوم بخدمتها ٢٠٠لجزائر تقريبًا، وكانت مزرعته تتسع إلى ا
هالي ولكي يساعد والده كان البد على روش ٔان يتعلم اللغة 

ٔ
بعض اال

نه اندفع إلى تعلم اللغة العربية ليستطيع التكلم  العربية، يقول روش أ
رجح ٔانه كان مجبورًا على تعلمها 

ٔ
مع فتاة جزائرية كان قد عشقها، واال

بيه، فقد كان ملزمًا بذلك قبل لالت صال مع الذين يعملون في مزرعة أ
   )٣(التعرف على هذه الفتاة التي تدعى خديجة.

قلم روش مع البيئة الجزائرية إال بعد مرور قرابة نصف 
ٔ
ولم يتا

سنة، تعرف خاللها على إحدى النساء الحضريات، تدعى نفيسة يقول 
رملة وكيل الحرج (وزير البحر نها أ خر روش أ خير لدى آ

ٔ
ية)، ما قبل اال

بيه كان عمرها ) ٤(دايات الجزائر.
ٔ
وكانت تملك المقاطعة المجاورة ال

ستين سنة، يقول روش ٔانها كانت تربطها عالقة حب قديمة مع ٔاحد 
صبح يزورها باستمرار، كما كانت 

ٔ
حسنت استقباله، فا

ٔ
وربيين فا

ٔ
اال

ة  )٥(تحتضن ٔابنة وكيل الحرج. جرجية واسمها الذي خلف ابنة من امرأ
خديجة، وهي تحسن القراءة والكـتابة باللغة العربية، هنا تعرف عليها 
ما عن اتصاالته  هالي. أ

ٔ
ول اتصاالت روش باال

ٔ
حبها هذا بالنسبة ال روش وأ

نه قضى كل الفترة الواقعة ما بين شهر  وربيين فيذكر أ
ٔ
باال

وت ١٢٤٨م/ ١٨٣٢نوفمبر هـ في الخروج ١٢٤٩م/١٨٣٣هـ، وشهر أ
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صيد مع عدد من الضباط الفرنسيين ينتمون إلى فرقة القناصة إلى ال
كان قد تعرف عليهم بواسطة السيدين ماريون ولوجراند السابقي 

يضًا.
ٔ
  )٦(الذكر، كما تعرف على بعض ضباط البحرية ا

هـ قدمه والده إلى كل من ١٢٤٩م /١٨٣٣وفي منتصف سنة 
نذاك، وال )٧(الدوق دي روفيقو

ٓ
سيد "حانتي" حاكم الجزائر العام ا

مسئول المصالح المدنية، والسيد "كوتان" رئيس بلدية الجزائر، وفي 
هذا الوقت تم إنشاء هيئة الحرس الوطني، فعين ليون روش برتبة 
مالزم في فرقة الفرسان الخيالة، وكانت هذه الفرقة ترافق الجنرال في 

  )٨(الحمالت القصيرة التي كان يقودها في منطقة هضاب متيحة.
وحسب ليون روش فقد تعرف على رئيس مجلس قضاء الجزائر 
خير لتناول وجبة الغداء معه، فخرج روش من 

ٔ
حين ذاك فدعاه هذا اال

ول، هو 
ٔ
ساسيين بالنسبة له: اال

ٔ
عنده متحمسًا لتعلم العربية لهدفين ا

جرائه في المزرعة، والثاني هو 
ٔ
بيه في االتصال با

ٔ
التمكن من مساعدة ا

ستاذ مسلم  التحاور مع عشيقته
ٔ
خديجة، فدلته العجوز نفيسة على ا

صل كان صديقًا قديمًا لزوجها، واسمه عبد 
ٔ
ندلسي اال

ٔ
جزائري الدار ا

ستاذ ال يعرف اللغة الفرنسية، وليون 
ٔ
ن اال

ٔ
الرزاق ابن بسيط، ورغم ا

شهر حسب 
ٔ
خير وفي مدة ثمانية ا

ٔ
يجهل العربية، فقد استطاع هذا اال

ستاذه باللغ
ٔ
ن يتكلم مع ا

ٔ
حبه لفطنته وسرعة ذكائه. قوله ا

ٔ
ة العربية فا

ولم يكـتفي ليون بدروس ٔاستاذه فقط، بل راح يمرن لسانه على التكلم 
بالعربية في المقاهي الشعبية وحضور جلسات قضاء المسلمين 
والخروج مع الفالحين ٔاجراء ٔابيه إلى الصيد، فانطلق لسانه وصار 

هالي ويفهمها، فقد عمت عالقته به
ٔ
م. ويقول روش ٔانه يتكلم لغة اال

راسل خديجة عن طريق ٔاستاذه وزوجته، باالتصال مع مسعودة 
خادمة خديجة، وحسب رٔاي الدكـتور يوسف مناصريه الذي يقول: "ٔانه 
ن اختراق حرمة رجل مسلم 

ٔ
ستاذ في الموضوع ال

ٔ
يستبعد تدخل اال

ستاذ مسلمًا كما ٔاكده روش 
ٔ
محرم في اإلسالم خاصًة إذ كان اال

   )٩(بنفسه".
م ينقطع روش عن زيارة العجوز نفيسة لعله يسمع عن ٔاخبار ول

عشيقته، فتعرف في بيتها على ٔاحد الجزائريين يدعى سيدي محمد بن 
في حاجة  )١١(وكان هذا الرجل ( محمد بن عمر باشا ) )١٠(عمر باشا.

ماسة إلى وساطة لقضاء حاجة له عند الحكام الفرنسيين، فساعده 
إخالصه، حتى ٔان ابن الباشا عرفه على روس ونال بذالك صداقته و

نها قريبة الحاج احمد باي قسنطينة، ومن  زوجته "عائشة" وذكر روش أ
  )١٢(كـثرة محبتهم واحترامهم له كانت ابنتهم تناديه (عمي ليون ).

وتوطدت العالقة حتى ٔان روش صار يقضي لياليه كلها ساهرَا والى 
خرة من الليل مع سيدي محمد بن ع

ٔ
خيه، ساعات متا مر باشا وعمر أ

ولما توفي عمر باشا وترك زوجته حامًال، حيث عند وضعها الحمل 
ولى

ٔ
فريقية اال

ٔ
طلقت عليه اسم عمر، ولما قدمت اللجنة اال إلى  )١٣(أ

هـ لتبحث ٔاحوال الجزائر وتقدم تقريرًا ١٢٤٩م/١٨٣٣الجزائر سنة 
ب زيارة بعض 

ٔ
للحكومة الفرنسية بعد عودتها، وقد تلقى روش اال

عضائها وعلى رٔاسهم السيدان "بيسكاتوري" و"لورانس"، وكان هذا أ 
خير مكلفًا بتنظيم شؤون العدالة، وحضر هذا االستقبال الذي جرى 

ٔ
اال

في منزل ٔالفونسو روش بإبراهيم رايس، عدد من الجزائريين ربما ٔان 
المناقشة كانت تدور باللغة الفرنسية، فقد كلف روش نفسه مهمة القيام 

بين ٔاعضاء اللجنة والعرب الحاضرين، ونظرا لطالقة لسانه بالترجمة 
نه في بداية 

ٔ
نه قدم من المشرق، وذلك ال عضاء اللجنة أ فقد اعتقد أ

االحتالل كانت فرنسا تستقدم المترجمين من الجيش المصري (مثل 
ب زكار).

ٔ
   )١٤(ديال بورت، واال

ن عدم وجود مترجمين يحسنون اللغة العربية بلسان 
ٔ
ويبدو ا

جزائريين، قد ساعد على تعيين روش ترجمانا محلفا للجنة من طرف ال
ية اتفاقية 

ٔ
ن القانون كان ال يعترف با

ٔ
السيد لورنس، وذلك زيادة على ا

جانب بدون حضور مترجم محلف بينهما، 
ٔ
هالي واال

ٔ
و تعهد يقع بين اال

ٔ
ا

كما كانت مهمة روش تقضي بشرح مصطلحات الملكية في اإلسالم 
ن ما تعلمه من اللغة وتفسير الشروط ا

ٔ
لمقترحة من الطرفين، غير ا

كمل وجه، فعمل على 
ٔ
داء هذه المهمة على ا

ٔ
العربية لم يكن كافيا ال

زيادة جهوده في تعلمها وإتقان مصطلحاتها، وصار يقضي الليالي 
سماء العربية القديمة، والمصطلحات 

ٔ
لغاز اال

ٔ
الطوال في فك ا

ستاذه عبد  االقتصادية القارية وغيرها، ومما ساعده
ٔ
كـثر هو مساعدة ا

ٔ
ا

الرزاق الذي سهل عليه تناول المفردات اللغوية المتعلقة بعلم القانون 
      )١٥(والخصومات في اإلسالم.

ن روش لم يكن جديًا في تعلم اللغة 
ٔ
وهنا تجدر المالحظة؛ ا

ول منها مغازلة عشيقته كما ذكر، إال 
ٔ
العربية وذلك ليكون هدفه اال

و  بعدما عرف فوائدها
ٔ
المختلفة إذ فتحت له باب رزق لم يكن يحلم به ا

نه كان يدرك جيدًا مدى حاجة 
ٔ
غلب الظن ا

ٔ
يخطر على باله من قبل، وا

البالد إلى مترجمين قادرين ؤاكـفاء على ٔان يكونوا الخيط الرابط بين 
هالي، فحرص على إبراز شخصيته ٔامام عضوي اللجنة 

ٔ
الفرنسيين واال

كما ٔانه كان يتقاضى ما يزيد على ٔالف فرنك اإلفريقية ٔالسابقي الذكر، 
  )١٦(شهريًا في مقابل المهام المريحة التي يقوم بها.

حيث ٔانه كان يقوم عادًة بترجماته والخدمات التي ٔاسندت إليه، 
فاستطاع حينئذ مساعدة ٔابيه في الناحية المالية ٔايضًا النجاز مشاريعه 

هـ عند ١٢٤٨م/١٨٣٢ة ، وقد كان الجيش الفرنسي كله سن)١٧(الفالحية
وصول الدوق دي روفيقو إلى الجزائر يضم ٔاربعة مترجمين ال غير 
داء مهمتهم، ولما تم إحضار قنصل فرنسا من طنجة، السيد 

ٔ
جديرين با

على في جيش إفريقيا 
ٔ
"دي البورت" ليشغل منصب المترجم الرئيسي اال

عه، في الجزائر، ويعطي دروس للمترجمين ومراقبة تقدم مستواهم ورف
الحظ لسيد دي البورت ٔان ٔاغلبية المترجمين ال يعرفون القراءة 

   )١٨(والكـتابة.
ويبدو ٔان الضرورة والحاجة الماسة والملحة، قد ٔادت إلى تعيين 
ليون روش في منصب مترجم رئيسي محلف في الجيش اإلفريقي من 

هـ وذلك لكونه ١٢٥١م/ ١٨٣٥طرف المارشال كلوزيل نفسه سنة 
حسن من غيره،ضابطًا في فر   قة الحرس الوطني وإتقانه للغة العربية أ

وقد اصطحب روش المرشال كلوزيل في حملته على المدية  )١٩(
هـ وهو ترجمان عسكر محلف، وما إن بدا المارشال ١٢٥٢م/ ١٨٣٦

يتاخم ثنية موزاية حتى باغت العرب جيوشه، فتصدى لهم النقيب 
ه العرب وهزموا جنوده، قاستي (رئيس فرقة الصبايحية)، فتغلب علي

غتاظ المارشال من هذا 
ٔ
و قاستي جريحا بين العرب، فا وسقط حاستي أ

مر ضباطه السبعة عشر الذين يكونون موكبه، بالهجوم عليهم  الوضع وأ
سود 

ٔ
وفك النقيب جاستي من قبضتهم، وكان روش ممتطيا جواده اال

رض وسيف
ٔ
ول من وصل إلى النقيب جاستي فوجده ممدودا على اال  أ

حد الرصاصات اخترقت  ن أ
ٓ
حد العرب على رقبته، وهو دامي الوجه ال أ

خديه فكسرت فكه، فلما انشغل العرب عنه بالحرب ٔاردفه روش على 
نه.

ٔ
خير ورفع من شا

ٔ
  )٢٠(حصانه، ورجع به إلى المارشال، فشكره هذا اال
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وقد جاء في كـتاب السيد نرسيس فوكون (كـتاب الجزائر الذهبي) حديث 
صبح جنراال فيما بعد يقر فيه بجميل روش وماله للسيد جاستي

ٔ
، الذي ا

ن المارشال 
ٔ
نقذ حياته، كما يقول ليون روش ا

ٔ
من فضل عليه بعدما ا

ن يصحب الجنرال ديمشال إلى المدية، كـترجمان 
ٔ
مره با

ٔ
كلوزيل ا

ية معركة 
ٔ
وامره ودخلوا المدية ولم يباشروا ا

ٔ
عسكري محلف فامتثل ال

ح
ٔ
هالي، فالتقى روش با

ٔ
صدقائه الجزائريينضد اال

ٔ
، كان قد تعرف )٢١(د ا

عليه في الجزائر عند محمد بن عمر باشا، وكان يدعى سيدي محمد قائد 
خير لتناول العشاء معه، ولما إستئذن روش 

ٔ
البويرة فدعاه هذا اال

الجنرال في ذلك وافقه شريطة اغتنام الفرصة لجمع المعلومات حول 
مواليا لفرنسا في المدية،  محمد بن حسين الذي رشحه الجنرال بايا

خاصًة وإن كان سيدي محمد قائد البويرة نائبًا لهذا الباي، ولما حضر 
ن تعيينه على 

ٔ
محمد بن حسين في بيت قائد البويرة، تحدثا في شا

  )٢٢(المدية وكان ذلك في حضور روش.
ن روش كان قد مارس الجوسسة قبل 

ٔ
ومن هنا يثبت لدينا ا

مير عبد الق
ٔ
هـ، ولما عاد ١٢٥٣م/ ١٨٣٧ادر في شهر نوفمبر التحاقه باال

ن فكرة تنصيب محمد بن حسين بايا على المدية ال 
ٔ
خبره ا

ٔ
إلى الجنرال ا

تخدم مصالح فرنسا، وال يتغير بمقتضاها الوضع السائد في هذه 
هالي كلهم ساخطون عليه بل ستنجم عن 

ٔ
ن اال

ٔ
و اإلقليم، ال

ٔ
المنطقة ا

نفسه، كما سيتسبب ذلك في هذه اإلجراءات ٔاتعاب كـثيرة للباي 
مخاطر للكراغلة حلفاء فرنسا في المنطقة، وكان الباي محمد بن حسين 
كـثير االتكال على القوة الفرنسية لحمايته، حتى ٔان الجنرال نفسه 
ٔاحس بهذا الشعور، ولما خلت المدية من سكانها ولم يبقى فيها إال 

نتهم الكراغلة واليهود، بذل الجنرال واسع جهده في إقنا 
ٔ
ع الفارين وطما

سلحة التي وزعها على 
ٔ
فلم يفلح رغم القوات التي كانت معه واال

  )٢٣(الكراغلة.
ولما فشلت كل محاوالت الجنرال، فوض ليون روش لالتصال 
حد قادة قبيلة وزرة الذين ٔاتوا للقائه، وعرف روش من القائد ٔان 

ٔ
با

ولما عاد المارشال القبائل ال تريد ال الفرنسيين وال الباي الذي عينوه، 
كلوزيل إلى الجزائر ٔالغى مشروع تنصيب الباي محمد بن حسين على 
المدية وكذلك باي مليانة، ثم ٔان المرشال كـتب تقرير إلى وزارة الحربية 
ضمنه قائمة خاصة بضباطه الذين شاركوا في الحملة وكان اسم ليون 

ليس روش موجودًا فيها وذلك حسب قول روش، ولكن هذه القائمة 
لها وجود ضمن مراسالت المارشال كلوزيل التي جمعها السيد جابريال  
ايسكيرفي (جزٔاين)، ؤاغلب الظن ٔانها تكون قد ٔارسلت كملحق لتقرير 

     )٢٤(المارشال وهو ما دفع إلى عدم نشرها.
وقد واصل ليون روش مهمته كـترجمان محلف في الجيش 

قد رسخت في ذهنه خاصة  اإلفريقي، وكانت ٔاحداث الحملة على المدية
ول مرة في معركة ضد 

ٔ
حادثة النقيب جاستي، التي شارك بسببها ال

هالي، فخلفت لديه طموحات جديدة تجاه الحياة العسكرية، وكانت 
ٔ
اال

ن يكون ضابطًا في الجيش، وزادته تشجيعات  منيته الوحيدة أ أ
ما يثبت وهو   اندفاعًا لتحقيق ٔامنيته وبلوغ مرامه.) ٢٥(الكولونيل ماري 

هالي الجزائريين (روش)، وليس كما يزعم لما 
ٔ
نيته في القضاء على اال

مير ٔانه رجل سلم يريد حضارة بالده في الجزائر، وصار 
ٔ
ٔالتحق بدولة اال

ثر بها 
ٔ
روش يتساءل إذا كان سيدخل كضابط في فرقة الصبايحية التي تا

فيه وفتنته مغامراته مع النقيب جاستي، وذلك في الوقت الذي كانت 
هالي الجزائريين هذا من جهة 

ٔ
عجلة الحرب تدور بين جيش االمير واال

ن والده روش 
ٔ
والجيش الفرنسي من جهة ثانية، وتذكر المصادر ا

ن يلغي تعاقد ابنه مع الجيش الفرنسي.
ٔ
لفونسو قد استطاع ا

ٔ
 )٢٦(ا

بوه قد استطاع 
ٔ
سئلة لتالية: إذا كان ا

ٔ
وهنا تتبادر إلى الذهن اال

ن
ٔ
ن يمنعه من ا

ٔ
يصبح ضابطا في الجيش الفرنسي لماذا لم يقدر على  ا

مير عبد القدر، هل كان ال يريد الخير 
ٔ
رده عن االلتحاق بدولة اال

ن يلتحق ابنه 
ٔ
قل، على ا

ٔ
و سكت على اال

ٔ
مير فوافق ا

ٔ
لفرنسا، ويفضله لال

م هل كان التحاقه 
ٔ
مير ليدمه بدل فرنسا، ا

ٔ
و دولة اال

ٔ
ليون روش بجيش ا

مير في ظل سلم مع
ٔ
نفع للبالد فيجلب المعلومات عن باال

ٔ
اهدة تافنا ا

ن يلتق 
ٔ
مير السياسية والعسكرية واالقتصادية بدل من ا

ٔ
حوال اال

ٔ
ا

و يقتل.
ٔ
 )٢٧(بالجيش الفرنسي فقتل ا

سئلة يجب العودة إلى مراسالته (روش) 
ٔ
ولإلجابة على هذه اال

مير في واد نوغة، وتلمسان، والمدية، ومعسكر، ومن 
ٔ
من معسكر اال

مع القنصل الفرنسي في معسكر، واتصاالته مع الفارين  اتصاالته
مير فيما بين سنوات

ٔ
  الفرنسيين الذين كانوا في خدمة اال

قام فيها روش ١٢٥٥ – ١٢٥٣م/ ١٨٣٩ -١٨٣٧ 
ٔ
هـ وهي الفترة التي ا

مير.
ٔ
  عند اال
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ــینالكتــــاب  ویضـــم ــه بــ  تســــلط  فصــــًال، عشــــر أحــــد دفتیــ

ــــواء ـــى األضـ ـــعب علــ ـــي الشــ ــــق التـــــاریخ ذي اآلرامــ  العریـ

ـــر ــ ـــرق والحاضـ ــ ــــذي!). ؟( المشـ ـــاوزت والــ ــ ـــــارته تجـ  حضـ

ــة ـــرة منطقــ ـــى الســــوریة، الجزیـ ـــاطق جمیــــع إلـ ـــرة منـ  الجزیـ

ـــامها ــة بأقسـ ـــفل، واألوســــط األعلــــى الثالثــ  ومعظــــم واألسـ

 بــین مــا وبــالد الفــرات وادي فــي األدنــى، الشــرق منـاطق

. العربـي الخلـیج علـى البحـرین دولة إلى وصوالً  النهرین

 مـن ذلـك، من أبعد هو ما إلى الحضاري إشعاعه وامتد

 التـي اآلرامیة، اللغة وهو للبشریة قدمه نتاج أبرز خالل

 مصـر وحتـى وآشـور فـارس بـالد فـي واسـتعملت وصلت

 أكثــر مـن اآلرامـي الشـعب وألن .البلـدان مـن ذلـك وغیـر

 یحـاول الكتـاب هذا فإن للجدل، وٕاثارة غموضاً  الشعوب

 هـــذا حـــول تثـــار التـــي األســـئلة مـــن العدیـــد عـــن اإلجابـــة

 انتشروا وأین جاؤوا أین ومن اآلرامیون هم فمن. الشعب

ــتقروا ـــي ومـــــا واســـ ـــدول هــ ــــك الــ ـــي واإلمـــــارات والممالـ  التــ

ـــئوها ـــي أنشـ ـــرة فـ ــف الســــوریة، الجزیـ  یعیشــــون كــــانوا وكیــ

ــــون ـــي حیــــــاتهم ویمارسـ ــ ــة ف ــ ـــاد السیاســ ــة واالقتصــ ــ  والثقافــ

 التـي المجاالت هي وما  ذلك، إلى وما والدین والعمارة

 اإلجابـــة یحـــاول أن النهایـــة فـــي ینســـى وال. فیهـــا؟ برعـــوا

 حل وماذا ذهب أین الشعب هذا وهو األسئلة، أهم عن

 حتــى الوجــود فــي مســتمر هــو وهــل مصــیره هــو ومــا بــه

 خالل ومن. المنطقة؟ في خلفاؤه هم من وبالتالي. اآلن

ـــات ـــي اإلجابـ ـــدمها التـ ــن یقـ ـــاؤالت، هــــذه عــ ـــاول التسـ  یحـ

ــف ــ ــة المؤلـ ــ ــــع اإلحاطـ ـــعب بواقـ ـــي الشــ  وحضــــــارته اآلرامــ

  . القدم في الموغلة

من إصدارات 

 كتب ٢٠١٠


